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şi evaluau situaţia înşişi predecesorii noştri.
Ce ar mai fi de spus despre această carte? Ilustraţia este splendidă, hărţile sunt de
bună calitate şi ajută mult la întelegerea textului: bibliografia este plasată la sfârşitul
fiecărui capitol. dar există şi una generală. finală. bine sistematizată. Lucrarea
constituie un izvor de sugestii, modalităli şi căi de cercetare. ba chiar, mai mult. un
model în direcţia realizării unui bilanţ atât de necesar şi arheologiei româneşti.
Virgil Mihăi/escu-Bârliba

PRO I ECTUL DE CERCETARE #ARCOS"

oiectul de cercetare "Arcos" este titlul unui articol apărut în revista Archăo

ogic in Dcutschland, nr. 1 / 1 988, semnat de Ulrich Liibbert şi Ulrich

Kampffmeyer. În paginile acestui articol cei doi autori fac prezentarea unui
program ştiinţific a cărui apariţie era necesară de mai multă vreme, mai ales
având în vedere faptul că, spre deosebire de celelalte ramuri ale ştiinţei, ştiinţele
sociale în general au rămas mult în urmă. Proiectul de cercetare "Arcos" a fost creat
de "Fundaţia Volkswagen" în cadrul sectorului "Arheometric", pentru probleme
administrative, de documentare şi valorificarea datelor în arheologie. "Arcos" (Ar
heologic-Computer-Sistem) a fost introdus din anul 1 982 la Institutul Frauenhofer
pentru prelucrarea informaţiilor şi datelor. De alcătuirea programelor specifice pentru
arheologie se ocupă BAIK (Biroul pentru arheologie şl informatică în domeniul
ştiinţei culturii). Scopul proiectului se referă la o sferă mai largă de probleme, ca de
pildă: dezvoltarea în arheologie a unor metode bazate pe calculator pentru înţelege
rea, colectarea, valorificarea şi administrarea obiectelor descoperite, cât şi pentru o
cale de acces ştiinţifică; construirea aparatorii şi programelor specifice; cercetări prin
teste; probarea unor metode noi de valorificare a datelor arheologice; introducerea
prelucrării automate a datelor în domeniile adiacente arheologiei; realizarea unui
aparat pentru sesizarea automată impecabilă a formei obiectelor din ceramică.
În scopul realizării proiectului "Arcos" au fost create două aparate, Arcost şi
Arcos2 . Arcost, aparatul pentru documentare în ceramică, conţine o videocameră care
fotografiază fragmentele cerarnice sau vasele întregi, ce sunt apoi transformate de
calculator într-un desen ce conţine chiar şi secţiunea. pe baza acestui desen sunt
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înregistrate automat şi dimensiunile obiectul u i . I nformaţiile suplimentare asupra
descrierii se realizează prin dialog �i ele sunt apoi înregistrate împreună cu datele din
desen. În:-�i nte de fotograficrea propriu-zisă este necesară int roducerea u nei sistcma
tizări pentm înţelegerea caracterelor de descri s: explicaţii pentru desene şi valorile
măsurători lor: u n program de definiţii. Aparatul arc mcntul de a păstr:J datele
înmagazinatc într-un sistem cu amortizare electrică. ceea ce împiedică pierderea lor
chiar în cazul unei căderi de curent. Prognmml de definiţii st<�bilit t r<�nsmite
dcsfă�urarca muncii de înţckgcrc, ce poate avea şi caracter individual. după care se
realizează prelucrare<� unit<t ră a tuturor inform<tţiilor. Există mai multe posib ilităţi de
comandă ceea ce permite selectarea în funcţie de necesităţi - doar datele asupr:-�
descrierii sau desenele. Prelucrarea unui obiect/fragment ceramic p:-�rcurgc mai multe
clape. În timp ce se realizează imaginea şi apoi desenul. cercctătoml poate intcn cni
pentru a corecta secţiunea prin funcţiile aparatului de ştergere s:-�u complct:uc. Ia care
se adaugă cele de mărire sau de netczirc a �onturului. Arcos 1 po<�tc fi utilit.at atât în
teren cât şi în depozite. Realizarea prototipului a stâmit un i nteres rea l în rândurile
arheologilor. iar testele efectuate l<t săpături. dar �i în depot.ite/colccţii au permis
<tprccicrea că se observă în aceste condiţii o accelcrar..' a obţinerii rezultatelor şi a
modului de interpretare. fată de stilul de I ucm tradiţional în arheologic. ca um1arc.
în Italia u nnează să se introducă noul aparat de scrie Arcos 1 . ca parte i ntegrantă a
echipamentului destinat săpăturilor. Concomitent cu acest prototip s- a realizat un
proiect al BAIK cu I nstitutul de telmică a i nformaţ ii lor de la Universitatea Tehnică
din Braunschweig, pentru clasificarea automată a profilclor vaselor. S-au făcut
experimente pe ceramică din diferite epoci în scopul dezvoltării formelor şi a tipurilor
funcţionale. În acest sens s-au comparat şi ordonat contururile şi profilclc vaselor cu
ajutoml unui program de asemănare, împrumutat din domeniul recunoaşterii most re
lor după fotografii. Ace<�stă metodă poate fi de mare ajutor în cazul delimitării
"tipurilor' şi verificării clasificării alcătuite manual. Pc lângă extr::tgcrea automată şi
cântări rea părţilor componente (margine, buză, u măr etc.). Se prevăd a fi calculate ş i
valori c a stabilitate, conţinut, volum, nivelul d e umplere a l vaselor, care trebuie a po i
combinate c u caractere arheologice, descriptive. Această tehnică v a fi introdusă în
viitor şi ea vizează reconstituirea grafică a î ntregului vas pe baza fragmentelor
existente. Dacă pentru cercetători compararea poate ajunge doar la câteva sute de
combinaţii, computerul poate face aceeaşi operaţie pentru mii de obiecte, iar singura
problemă grea este doar aceea de a-l dota cu cunoştinţele cele mai profunde ale
arheologului.
Paralel cu pro iectul Arcos 1 s-a lucrat şi la sistemul Arcos2, ce va prelua fotogra
fiile şi va stoca datele. Nucleul propriu-zis al lui Arcos2 va fi o bancă de date, care
poare furniza la cerere, pe lângă informaţiile teoretice (de texte) şi fotografia obiec
tului căutat. De remarcat faptul că regăsirea fotografiei obiectului se face cu destulă
rapiditate şf este cu mult mai exactă decât comunicarea de texte propriu-zisă. Această
tehnică se apropie foarte mult de cea bazată pe impresii vizuale, cu care se lucrează
în arheologie. O alt ă îmbunătăţire o constituie faptul că înmagazinarea/stocarca
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infonnnţiilor se face cu rnt.c laser si nu cu sistemul tradiţional de înregistrare
magnetică. ceea ce asigură o vinţă mai lungă info nnaţiilor. Baza de date de la Arcos2,
ARC-base. se poate folosi �i la administrarea informaţiilor obţinute cu Arcos2. Ea
include programele de prelucrare a textelor. de cartare şi statistică. Programele şi
soluţiile adoptate prezintă avantaj ul prelucrării datelor de la mai multe categorii de
deţinători. iar din punct de \'Cdcrc tehnic. ele pot lucra nu numni cu IB M-PC. ci şi
cu purtători de date/d ischete în format standard PC.
Autorii articolului precizcat.ă că pentm domeniul a rheologici mai există şi alte
tehnici interesante de prel ucrare pc cnkulator. care se referă la: Yalorificarea foto
grafi ilor aeriene şi întocmirea hărtilor legate de acestea: valorificarea statistică a
bunurilor arheologice descoperite: simularea cYenimcntelor istorice: întocmirea de
bibliografii şi publ icaţii . Mai mult. în perspectivă se arc in vedere prelucrarea pe
calculator a colect iilor de muzeu prin ''magazii optice". rcaliz<lrea unor bibliografii
şi lcxicoane (ce pot fi rapid actuali zate şi selectate) şi totodată introducerea tehnicilor
computcrizatc pentru elaborarea planmilor şi graficelor. Nu au fost negl ijate nici
elaborarea textelor şi tipărirea propriu-zisă, fapt ce va dctennina o mare si mplificare
şi o rapiditate crescută de acţiune, cu o amortizare rapidă a investitii lor. Nu in ultimă
instanţă se preconizează şi realizarea unor sisteme de expertize arheologice. ce vor
dispune de cunoaşterea arheologică de bază şi vor folosi metode asemănătoare
clasificării computcrizatc descrise mai sus.
În incheiere autorii proiectului consideră că deşi posibil ităţi tehnice există, dez
voltarea şi progresele făcute în tehnologia calculatoarelor dau încă prea puţină
importantă ştiinţelor umaniste. După prezentarea acestui proiect de cercetare, deose
bit de atrăgător pentru noi, arheologii, sperăm ca punerea lui efectivă în aplicare să
. se facă cât mai repede, având în vedere rezultatele deosebite obţinute în cadrul
testelor şi aplicaţiilor prelimi nare.
·

Corneliu Magda Mantu
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